
 

 

 בס"ד
 

 
 

 שבט תשע"וב"ז ט
 2016ינואר ב 26

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

בו נרצחה צעירה ונפצעה תושבת נוספת. אנו שבים ו –השבוע שוב אירע פיגוע קשה בתוך יישוב  פיגוע בבית חורון:
פני הממשלה כי ההסתה החמורה המתרחשת כל העת בכלי התקשורת הרשמיים של הרשות ומתריעים ב

הפלשתינית חייבת להיפסק. במקביל חשוב לנו להביע הערכה לתושבינו אשר עומדים תקופה ארוכה במציאות לא 
ים פשוטה של טרור מתמשך אך חוסן הקהילות והיישובים מוכיח את עצמתו באופן מעורר השתאות. אנו שולח

 ניחומים למשפחת קריגמן וליישוב בית חורון כולו. 
 

ההיערכות המקיפה ושיתוף הפעולה עם השבוע זכינו למעט שלג שלא שיבש כמעט את שגרת החיים.  :שלג בבנימין
כמידי . את עצמם והוכיח –ועוד  , עיריית ירושליםמשטרה, צבא, כיבוי אש, חברת חשמל, מקורות –כל הגורמים 
, נתכנס להפקת לקחים כדי להתייעל לקראת השלג הבא. אנו שבים ומזכירים כי מקור המידע האמין אירוע שלגים

 .www.Binyamin.org.ilוהמפורט ביותר בנוגע לשלג בבנימין והשלכותיו הוא אתר בנימין 
 

מכנסת  במסגרת מאמצי סגנית שר החוץ להיאבק בסימון המוצרים מצד האיחוד האירופי, סיוע ליצואנים מיו"ש: 
שולחן עגול עם יצואנים מיו"ש והגולן שנפגעים או שעתידים ומכון הייצוא סגנית השר בשיתוף אגף הכלכלה 

להיפגע ממהלך סימון המוצרים, כדי לגבש רעיונות בדבר אופני סיוע ליצואנים הנפגעים. יצואנים תושבי בנימין 
  .dikla@binyamin.org.il יל"ר המועצה, במייפנו לדקלה יקותיאלי, מנהלת לשכת יו –המעוניינים להשתתף 

 
נפגשים אחת לחודש לצורך המתנדבים בגני הילדים, הגמלאים זה"ב בגן הוא פרויקט של  :מתנדבי זה"ב בגן

אנו מחפשים מתנדבים להעברת מפגש חד פעמי לקבוצת  העשרה והרחבת הידע בנושאים הקשורים לגיל הרך.
: אמנות לגיל הרך, קיפולי נייר, קסמים, איך לספר סיפור רחיב את הידע בנושאים שונים כגוןנשמח לה .המתנדבים

כמו כן נשמח אם יפנו אלינו מנחים של מכון אדלר שיהיו  וכן בנושאים מעולם הפסיכולוגיה של הילדים. ;וכדומה
 .054-5873683שלם -לפרטים נוספים: גאולה הרשקוביץ. שתלב בתכנית ההכשרה שלנומוכנים לה

 
"א כ - הרישום לגני הילדים וכיתות א' מסתיים ביום ראשון הקרוב : שימו לב, זרישום לשנת הלימודים תשע"

 כ"ג שבט.  2/2/16. הרישום לכיתה ט' באולפנות בנימין ובית אל בעיצומו, והוא יסתיים בתאריך 31/1/16שבט 

 . שימו לב שלא תחמיצו את מועדי הרישום. www.binyamin.org.ilהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת 
 

גיש בקשות רק עד סוף החודש. עמותות ניתן לה: טפסי תמיכות לעמותותשבוע אחרון להגשת  :תמיכה בעמותות
מתבקשות לוודא שכל שת הטפסים. עמותות שהגישו בקשותיהן מתבקשות להזדרז בהג –הן בקשותישטרם הגישו 

 באתר המועצהנמצאים הטפסים והתבחינים  הטפסים הגיעו כראוי אצל שוש זליקוביץ, רכזת הוועדה.
www.binyamin.org.il. 

 
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 
 "ארץ בנימין". –יסבוק חפשו אותנו בפי

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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